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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Recoñecer e valorar que a realidade é un don de Deus.

Expresa  por  escrito  sucesos  imprevistos  nos  que  se  recoñece  que  a
realidade é un don.

CCL, CAA

CSC, CCEC

Evalúa, compartindo cos seus compañeiros,  sucesos e situacións nas que
queda de manifesto que a realidade é don de Deus.

CAA

CSC

CSIEE
Identificar a orixe divina da realidade Argumenta  a  orixe  do  mundo  e  a  realidade  como  froito  do  designio

amoroso de Deus.
CCL

CSIEE

Contrastar a orixe da Creación nos diferentes relatos relixiosos acerca dela. Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe da creación
nos relatos míticos da antigüidade e o relato bíblico.

CCL

CCEC

Diferenciar a explicación teolóxica e científica da Creación. Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e científica da
Creación.

CCL

CMCCT

CAA

Respecta a autonomía existente entre as explicacións, teolóxica e científica,
da Creación.

CCMCCT

CCEC.

 Coñecer, contrastar e apreciar os principais acontecementos da historia de Israel. Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais 
acontecementos e personaxes da historia de Israel.

CCMCT

CD

CAA

CCEC.

Amosa interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre os 
beneficios desta historia para a humanidade.

CSC

CSIEE
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CCEC

Sinalar  e  identificar   os  diferentes  xeitos  de  comunicación  que  Deus  ten
empregado nas distintas etapas da historia de Israel.

Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus nos que 
identifique a manifestación divina

CCL

CAA
Distinguir  e  comparar  o  procedemento  co cal  Deus se  manifesta  nas  distintas
etapas da historia de Israel..

Recorda e explica constructivamente, de modo oral ou por escrito, accións 
que reflicten o desvelarse de Deus para co pobo de Israel.

CCL

CSC

CSIEE

Distinguir en Xesús os rasgos da súa natureza divina e humana Identifica  e  clasifica  de  xeito  xustificado  as  diferenzas  entre  a  natureza
divina e humana de Xesús nos relatos evanxélicos

CCL

CAA

Esfórzase  por  comprender  as  manifestacións  de  ambas  naturezas
expresadas nos relatos evanxélicos.

CAA

Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos. Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos os trazos da persoa de
Xesús e deseña o seu perfil.

CCL

CSIEE
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

 Procedementos:

Durante a 1ª e a 2ª avaliación utilízanse os mesmos procedementos establecidos na
programación didáctica 2019/20. 

A  partir  da fase  non  presencial  empréganse  os  seguintes  procedementos:Tarefas
escritas e audiovisuais.

 Instrumentos:

Durante a 1ª e 2ª avaliación utilízanse os instrumentos recollidos na programación
didáctica 2019/20. 

A partir da fase non presencial valorarase o traballo realizado polo alumanado, que
poderá  sumar  ata  un  máximo  de  dous  punto  na  nota  final.  Os  instrumentos  de
avaliación empregados son: rúbrica xeral, 
O alumnado poderá recuperar as avaliacións non superadas mediante a elaboración de
fichas de traballo  que recollan os contidos da  primeira e da segunda avaliación.  A
entrega e a avaliación positiva deste traballo conleva a recuperación
das avaliacións suspensas. 

Cualificación final

A nota final será a media ponderada da 1ª e 2ª avaliación, sempre que sexan positivas
ou  teñan  unha  nota  de  5  nas  tarefas  de  recuperación,  puidendo  subir  nota  as
actividades de recuperación, repaso e reforzo que o alumnado desenvolva durante o 3º
trimestre, ata un máximo de dous puntos na nota final.

Proba
extraordinaria de

setembro

O alumnado que non supere os obxectivos da materia  poderá recuperala mediante
unha proba escrita sempre que as condicións sanitarias o permitan, e/ou a presentación
dun traballo que versará sobre os contidos da 1ª e 2ª avaliación. A nota final será a das
probas que se realicen, puidendo ser a dunha proba ou media das dúas. No caso de
que a proba escrita non se puidera celebrar, a presentación do traballo constituirá o
100% da nota final. 

Alumnado de
materia pendente

 Ao ser primeiro curso de ciclo e etapa, non hai alumnado con materias pendentes.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 

 Actividades de ampliación e reforzo:
Resumos de temas, esquemas e vídeos e curtas de repaso e 
ampliación das unidades impartidas na primeira e segunda avaliación. 
As tarefas a partir dos materiais achegados foron exercicios para 
completar, xogos e cuestionarios. 

 Actividades de recuperación:
Non hai alumnado coa primeira ou a segunda avaliación suspensa 
nesta materia. 

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

 Alumnado con conectividade: 

Na  1ª  e  na  2ª  avaliación  séguese  a  metodoloxía  proposta  na  programación
didáctica 2019/20. 

Durante o confinamento inclúese, a maiores, máis recursos dixitais a través da
Aula  virtual  do  IES  de  Vilalonga,  onde  se  inclúen  as  tarefas  integradas  na
secuencia de aprendizaxe e unha selección de enlaces a Internet. Así mesmo,
establécese  un  contacto  permanente  co  alumnado  para  o  seu  seguemento  a
través do enderezo electrónico e o Espazo Abalar. 

 Alumnado sen conectividade: 

As  tarefas  de  repaso,  recuperación  e  ampliación  elaboradas  polo  profesorado
facilítase  a  aquel  alumnado  que  o  precise  mediante  outras  canles  de
comunicación.   Así  mesmo,  infórmase do seguemento  das tarefas ás persoas
titoras do grupo cando elas o solicitan. 

Materiais e recursos

 Resumos de temas, esquemas e vídeos e curtas de repaso e ampliación 
das unidades impartidas

 Actividades para completar. 
 Ilustracións con contidos alusivos aos temas
 Materiais do libro de texto.
 Actividades de xogo (encrucillados, sopas de letras…)
 Enlaces a vídeos de youtube. 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

Espazo Abalar
Aula Virtual
Correo electrónico

Publicidade IES de Vilalonga
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https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/noticia/abalarmobil
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/aulavirtual2/

